
 

 
 

NYT fra REF-LAB, marts 2008 
 

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften 
 
 
NYT fra REF-LAB indeholder information om Referencelaboratoriets arbejde og emner der relaterer til måling 
og regulering af emissioner til luften.  NYT fra REF-LAB er så vidt muligt forsynet med direkte links til rele-
vante rapporter og hjemmesider, så det er muligt at indhente yderligere information. 
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1. Nye projekter under Reflab 
I 2008 igangsætter Reflab blandt andet projekterne 

• PAH fra røgerier 
Dette projektforslag har til formål at indsamle, vurdere og beskrive den viden, vi i dag har om 
røgeriers luftemissioner i Danmark. Der fokuseres særligt på PAH-emissioner. Røgerierne opde-
les i mindre røgerier og i større industrielle røgerier i fødevareindustrien.  Ud fra tilgængelige re-
sultater af målinger for PAH i røgeriers arbejdsmiljø og eventuelle målinger af emissionen til luf-
ten, samt skorstenshøjder og beliggenhed i forhold til bebyggelser vurderes det, om emissionen 
af PAH kan forventes at overskride Luftvejledningens emissionsgrænser og/eller B-værdien for 
PAH, og dermed udgøre en væsentlig potentiel sundhedsmæssig risiko for omkringboende. 
Kontaktperson: Ole Schleicher

• Idékatalog: Regulering og kontrol af diffuse emissioner af støv 
Der udføres et projekt med det formål at udarbejde et idékatalog med anbefalinger for, hvordan 
diffuse emissioner af støv bedst kan mindskes, og hvordan en kontrol bedst kan udføres. Anbe-
falingerne forventes opdelt efter brancher og støvtyper. Idékataloget skal blandt andet tage ud-
gangspunkt i den gældende praksis samt anbefalinger i BREF-noter, IMPEL-rapporter, og de tid-
ligere udarbejdede danske rapporter på området (herunder baggrundsrapporten for fastsættelse 
af grænseværdi for støvfald, Miljøprojekt nr. 879). 
Kontaktperson: Karsten Fuglsang

• Vurdering af emissionsgrænseværdi og målemetode for ammoniak 
Projektet har til formål at beskrive hvordan myndigheder, virksomheder og målefirmaer bør age-
re i forhold til NH3-emissioner, AMS for NH3 og grænseværdier på DENOX-anlæg. Endvidere 
vurderer projektet Luftvejledningens gældende emissionsgrænseværdi for ammoniak i forhold til 
de anbefalinger, der står i BREF-noten for store fyringsanlæg. Projektet har allerede udmøntet 
sig i en række præciseringer i metodebladet for ammoniak, MEL-24, som blev udgivet i februar 
2008. 
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Kontaktpersoner: Karsten Fuglsang og Lars Kristian Gram
 
 
2. IPPC Direktivet i høring 
IPPC direktivet foreligger nu i en høringsudgave. Det meget omfattende direktiv indeholder en række krav til 
luftområdet, hvoraf et af de meget væsentlige er, at det anbefales, at der skal fastsættes emissionsgrænse-
værdier, der ikke er højere end BREF-dokumenternes opnåelige emissionsniveauer. Referencelaboratoriet 
har kommenteret det nye IPPC direktiv i et høringssvar til Miljøstyrelsen. 
Kontaktperson: Lars Kristian Gram
 
 
3. Ny europæisk standard for AMS datasystemer under udarbejdelse 
Den nye standard vil indeholde krav for signalkæden, beregninger (formler mv.) og lagring af data fra AMS 
måler til den færdige rapport – dette kan f.eks. være miljørapport, grønt regnskab, EPER. Standarden for-
ventes kun at gælde nye miljørapporteringssystemer, ikke eksisterende. Der foreligger endnu ikke et officielt 
udkast til standarden. 
Kontaktperson: Annemette Geertinger
 
 
4. Workshop om måleusikkerhed 
Referencelaboratoriets styregruppe har besluttet, at der i forlængelse af præstationsprøvningerne på emissi-
onsområdet skal afholdes en workshop med fokus på usikkerhed ved målingerne. Workshoppens overordne-
de emne er: Brancherelevant vurdering af usikkerhed, og indholdet er: 

• Hvad er de væsentligste komponenter? 
• Hvor betydende er feltusikkerhed 
• Fælles holdning til bestemmelse af feltusikkerhed 

Workshoppen arrangeres af Arne Oxbøl, FORCE Technology, og Anette Hundewadt Christensen, DANAK.  
Alle laboratorier, som er akkrediterede til måling af emissioner til luften inviteres til workshoppen, som fore-
går hos DANAK v/ Anette Hundewadt Christensen, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde, onsdag 9. april 
2008, kl. 9-16. 
 
Der opkræves et gebyr på kr. 2.500 excl. moms per laboratorium for deltagelse af op til to personer. Tilmel-
ding via email: Anette Hundewadt Christensen, eller på tlf.: 7733 9500. 
 
 
5. Metodeblade foreligger nu i endelig udgave  
Følgende metodeblade er reviderede efter høringen i 2007, og de foreligger i endelig udgave på Reflab’s hjem-
meside, hvor også høringssvar kan ses: 
• MEL-24 Bestemmelse af koncentrationer af ammoniak i strømmende gas (nyt metodeblad) 

Metodebladet tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende ved måling af ammoniak fra 
henholdsvis røggas og kolde, tørre gasser. Der foreligger endnu ikke en europæisk standard for måling 
af ammoniak. Metodebladet baseres på den amerikanske standard CTM-027 og anbefaler, at man måler 
summen af gasformig ammoniak og partikelformig ammonium, når der er risiko for forekomst af ammo-
niumforbindelser. Dette vil for eksempel typisk være tilfældet i røggas efter DeNOx anlæg. 
Resultatet af høringen: Høringssvar MEL-24. Metodebladet downloades her: MEL-24

• MEL-03 NOX, MEL-04 SO2, MEL-05 O2, MEL-06 CO 
 Metodebladene refererer nu til de nye DS/EN metoder. Det betyder i praksis en del ændringer og specifice-

ringer, men det vurderes at alle danske laboratorier kan fortsætte med at måle disse parametre uden de 
store ændringer i interne procedurer. Ændringerne er en konsekvens af, at Miljøstyrelsen ønsker at vi så 
vidt muligt refererer til Europæiske standarder når de foreligger. 

 Resultatet af høringen: Svar MEL-03, svar MEL-04, svar MEL-05, svar MEL-06. Metodebladene downloa-
des her: MEL-03, MEL-04, MEL-05, MEL-06. 

• MEL-19 HCl og HF 
 Metodebladet refererer nu til DS/ISO 15713 for HF. Der er foretaget mindre ændringer.  
 Resultatet af høringen: Svar MEL-19.  Metodebladet downloades her: MEL-19
• MEL-14 Mineralsk olie (olieaerosoler) 
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 Metodebladet er revideret, så det stemmer overens med beslutningerne i Miljøstyrelsen om at både emissi-
onsgrænseværdien og B-værdien kun er gældende for den aerosolformige emission af mineralsk olie. Der 
stilles således ikke krav om måling af den gasformige fraktion mere. 

 Resultatet af høringen kan findes her: Svar MEL-14. Metodebladet downloades ved klik her: MEL-14
• Metodelisten (kap 8 i Luftvejledningen) 
 Er opdateret, så den stemmer overens med ovenstående ændringer. Endvidere er der foretaget smårettel-

ser, justeringer, tilføjet henvisninger og mindre fejl er rettet. 
 Metodelisten downloades her: Metodeliste
 
Kontaktperson: Lars K. Gram
 
 
6. Præstationsprøvninger: 2007: næsten klar; 2008: Måling af ammoniak efter DeNOx anlæg 
En af Referencelaboratoriets vigtigste opgaver er at gennemføre sammenlignende prøvninger blandt de dan-
ske laboratorier. I 2007 gennemførtes en præstationsprøvning for metaller, partikler, CO, O2 og H2O i strøm-
mende gas og metaller på/i filtre og væsker på Amagerforbrænding i København. Rapporten fra denne test 
udkommer straks efter påske.  
I 2008 planlægges præstationsprøvning gennemført for ammoniakmåling efter det nye metodeblad MEL-24. 
Målingen udføres efter et DeNOx anlæg. Sted og tidspunkt er endnu ikke planlagt. De akkrediterede labora-
torier vil blive kontaktet. 
 
Kontaktperson: Arne Oxbøl
 
 
7. Ny rapport fra Reflab: Dioxinopgørelse for 2003-2006 
Referencelaboratoriet har opgjort dioxinemission fra affaldsforbrændingsanlæg for årene 2003 til 2006 i 
RefLab rapport nr. 43 (rapporten udkommer efter påske). Opgørelsen er et supplement til opgørelsen for 
2003-05 (RefLab rapport nr. 31). Opgørelsen for 2006 er baseret på alle affaldsforbrændingsanlæggenes 
grønne regnskaber, mens opgørelserne for de tidligere år er baseret på et relativt lille antal indberetninger 
fra anlæggene. Opgørelsen viser generelt lave og meget lave emissioner og den samlede årlige emission for 
2006 er beregnet til 0,4 g dioxiner (regnet som toksitetsekvivalenterne I-TEQ), og affaldsforbrænding er 
derfor ikke mere en betydelig kilde til dioxin emission i danmark. 
 
Kontaktperson: Ole Schleicher
 
 
8. Ny rapport fra Reflab: Vurdering af nuværende og fremtidig praksis for måling af fine partik-
ler i relation til fastsættelsen af en ny B-værdi for støv
Den gældende B-værdi for støv i øvrigt er gældende for støv < 10 µm. WHO’s risikovurderinger for ekspone-
ring for partikler i udeluft er beregnet på basis af PM2,5. Med henblik på at udføre en risiko-vurdering for B-
værdien for støv i øvrigt har Miljøstyrelsen derfor opfordret Referencelaboratoriet til at vurdere, om de nu-
værende målte emissioner for støv < 10 µm kan relateres kvantitativt til emissionen af PM2,5. Rapporten 
konkluderer, at det ikke er muligt at give nogen generelle procentandele for støv < 10 µm i totalstøv fra 
industrielle anlæg uden rensning på baggrund af det ret begrænsede, foreliggende datamateriale. Der er 
imidlertid ingen tvivl om, at en effektiv rensning med posefiltre reducerer andelen af støv < 10 µm i det 
emitterede totalstøv væsentligt. Typisk vil andelen af støv < 10 µm i emissionen fra anlæg med velfunge-
rende posefiltre ligge på mere end 80% - 90% af totalstøvsindholdet. Rapporten konkluderer endvidere, at 
der er et behov for klare retningslinjer for, hvordan støv < 10 µm måles veldefineret og ensartet. 
 
Kontaktperson: Karsten Fuglsang
 
 
9. Opfordring til kommentarer til Reflab rapport 39 ” Anbefalinger til praktisk anvendelse af 
DS/EN 14181 og bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg”
Der opfordres til, at man indsender kommentarer til rapport 39 inden 1. juli 2008. Rapportens anbefalinger 
skulle have været integreret i metodeblad MEL-16 (Kvalitetssikring af Automatisk Målende Systemer (AMS)) i 
efteråret 2007, men da der har været for få praktiske erfaringer med anvendelsen af rapporten forlænges 
høringen frem til sommerferien 2008. 
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Send dine kommentarer, erfaringer og gode råd til: 
 
Kontaktperson: Lars K. Gram
  
 
10  Revision af metodebladet for kviksølv MEL-08b
I forbindelse med Miljøprojekt nr. 1191: "Analyse af omkostningerne for rensning for kviksølv på krematorier 
i Danmark" er det kommet frem, at når splitflowmetoden i MEL-08b, anvendes ved målinger på krematorier 
kan kviksølvemissionen underestimeres væsentligt. Metodebladet for måling af kviksølv, MEL-08b er derfor 
revideret, således at der er tilføjet en nyt afsnit 3.2 vedr. måling af kviksølv i emissioner fra krematorieovne. 
 
Kontaktperson: Lars K. Gram
 
 
11. Mødekalender 
  
Dato Emne, sted Beskrivelse Tilmelding 
25. marts 2008 
Kl. 14-18 
 

Virksomhedsreformen 
- virker den?  
IDA, København V. 

Virksomhedsreformen, som blev 
vedtaget i 2004, muliggjorde et 
forenklet godkendelses-system på 
miljøområdet. På mødet ønskes 
belyst, om der blev tale om en for-
enkling, og om dette er sket uden, 
at det betød en forringelse af miljø-
belastningen. På mødet belyses 
samtidig, hvordan Kommissionens 
forslag til IPPC-direktiv forholder sig 
til det danske koncept til en forenk-
ling af godkendelsessystemet. 

www.ida.dk –  
arrangement nr. 80332 

9. april 2008 ”Brancherelevant 
vurdering af usikker-
hed”.  
DANAK, Skovlunde. 

Der henvises til beskrivelse tidligere 
i dette nyhedsbrev. 
 

Anette Hundewadt Chri-
stensen, DANAK, eller på 
tlf.: 77339500 

15. april 2008  
Kl. 13.00-16.30 

"Hvad er effekten af 
luftforurening på 
mennesker?". 
Det Nationale Forsk-
ningscenter for Ar-
bejdsmiljø, Kbh. Ø. 

Der er stigende fokus på sammen-
hængen mellem luftforurening og 
menneskelig sundhed. På dette 
møde sættes fokus på menneske-
kroppen og de fysiologiske aspekter 
af luftforurening. 
Program: www.igas.dk under "Næ-
ste temamøde" 

Karsten Fuglsang, senest 
10. april. 

8. maj 2008  
Kl. 9-16 

”Gasanalyse i praksis 
– fra ppm til procen-
ter”. 
Forskningscenter 
Risø, 8. maj 2008 

DaSTA og IGAS inviterer til tema-
møde om gasanalyse metoder og -
udstyr både til in-situ og laborato-
riemålinger. I forbindelse med te-
mamødet arrangeres en miniudstil-
ling af gasanalyseudstyr. 

Tilmelding på 
www.ida.dk eller tlf. 33 
18 48 18 - senest den 1. 
maj. Arrangement nr. 
81010. 

 
 
12. Afmelding 
Hvis du ikke længere ønsker at modtage NYT fra REF-LAB, eller hvis din e-mail adresse er ændret, kan du 
sende en e-mail med de nye oplysninger til: info@ref-lab.dk. 
 

C:\Documents and Settings\mho\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK6\Nyhedsmail - marts 2008.doc 

mailto:lkg@force.dk
http://www.ref-lab.dk/metoder/pdf/MEL08b_Hg.pdf
http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-594-7/html/kap06.htm
http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-594-7/html/kap06.htm
mailto:lkg@force.dk
http://www.ida.dk/
mailto:ach@danak.dk
mailto:ach@danak.dk
http://www.igas.dk/
mailto:kfu@force.dk
http://www.ida.dk/
mailto:info@ref-lab.dk

